
  

SIFON INSTRUCTIE  

  

TYPE SIFON      
Sifons zijn meestal aan de onderzijde van de 

luchtbehandelingskast tegen de unit gemonteerd. Ze 

hebben  als  functie  om  overtollig 

 water,  van bijvoorbeeld een koeler, bevochtiger af te 

voeren. Er zijn zogenaamde onder- en overdruk sifons.  

Er zijn 3 verschillende type aansluitingen op een 

luchtbehandelingskast: 

PLAATSING  
Plaatsing van het sifon is zeer belangrijk!  

Overdruk sifon:  Na de ventilator sectie  

Onderdruk sifon: Voor de ventilator sectie  

Z.o.z. voor voorbeelden plaatsing sifon.   
 LET OP: Er mag geen gesloten verbinding gemaakt 

worden met de condens afvoer leiding!  

 

 

  

 MONTAGE  
Sifons die aangesloten worden vanuit het frame (1.) of onderzijde 
uitbouw of van een lekbak (2.) worden altijd bevestigd met een 
schroef verbinding. Een sifon met paneel (3.) aansluiting moet 
worden verlijmd.  

Bij het verlijmen moeten de volgende stappen worden doorlopen:  

1. Behandel de lijmverbinding met een reiniger en 

voorbehandelingsmiddel  

2. Lijm de verbinding  

Monteer de sifon verticaal en laat deze gedurende de 

voorgeschreven tijdsperiode uitharden 

INBEDRIJFSTELLING/ONDERHOUD 

Zorg dat de LBK is uitgeschakeld. Demonteer de sifon en reinig 
de onderdelen met water. Monteer het sifon terug en controleer 
op lekkages.  

Bij overdruk sifons moet de zwanenhals worden gevuld met 
water. Doe dit door de dop open te draaien, bijvullen en de dop 
weer terug te monteren.  

Bij onderdruk sifons dienen de O-ring, zitting en membraam in 
juiste volgorde gemonteerd te worden (zie tekening “detail 
onderdruk sifon”). 
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aansluiting  Type  Afbeelding  Art.nr.  

1. Frame  

Onderdruk  

  

750   Pa: 30070076 

Overdruk  

  

750   Pa: 30070081  

1000 Pa: 30070082  

2. Onderzijde 

uitbouw/lekbak  

Onderdruk  

  

1000 Pa: 30070074  

Overdruk  

  

1000 Pa: 30070073  

3. Paneel  

Onderdruk  

  

750 Pa: 30070075  

Overdruk  

  

1000 Pa: 30070071  

 aansluiting  Afbeelding  

1.  

Frame  

  

2.  

Onderzijde 

uitbouw/lekbak  

  

3.  

Paneel  

  



  

 

  

  

  

VOORBEELDEN PLAATSING SIFON   
 1.  Frame   2.  Onderzijde uitbouw/lekbak   3.  Paneel  

      

  

 

 

 

Complete handleiding  
De totale handleiding vindt u op 

https://www.orangeclimate.com/nl/ocverhulst/downloads 

of neem contact op via onderstaande gegevens.  

T: +31(0)416 6722 00  
www.orangeclimate.com 
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DETAIL ONDERDRUK SIFON 
  


